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APAGÃO GLOBAL 

 DA HORA DO PLANETA TEM INÍCIO NA NOVA ZELÂNDIA  
 

• Mais de 930 cidades em 80 países, atravessando 25 zonas horárias diferentes, vão desligar a 
energia a favor da Hora do Planeta 2009 

  
• Ícones mundiais continuam a aderir ao espectáculo do apagão   

Lisboa, 10 Março 2009: Precisamente às 20H30 de 28 de Março os geradores a diesel das 
ilhas Chatham – um pequeno arquipélago na costa leste da Nova Zelândia – vão ser 
desligados anunciando o início do maior movimento comunitário que o mundo alguma vez 
testemunhou: a Hora do Planeta 2009. 
 
À medida que a Nova Zelândia apaga as luzes e inicia o processo do apagão, que ocorrerá em 
25 zonas horárias diferentes, Dairne Poole, da organização da Hora do Planeta da WWF Nova 
Zelândia, mostra-se confiante e acredita que este gesto, que se inicia no seu país, será vital na 
conquista da meta dos mil milhões de participantes e mais de mil cidades envolvidas nesta 
iniciativa a favor do ambiente. 
 
“A Nova Zelândia será o primeiro país no mundo a apagar as suas luzes pela Hora do Planeta, 
contando com a participação de 43 concelhos locais. Embora sejamos uma pequena nação, 
estamos a marcar uma posição e a dar um exemplo importante para outros testemunharem e, 
esperamos, seguirem”, disse Dairne Poole. 
 
A onda global de adesão vai juntar monumentos de todo o mundo em diferentes localizações 
geográficas, desde o Pacífico, com a associação de cidades como Sidney, Seul, Pequim, Hong 
Kong, Kuala Lumpur, Manila, Singapura, Banguecoque, Jacarta, Mumbai e Deli, que vão cair 
na obscuridade juntamente com milhões de outros locais numa expressão conjunta a favor do 
planeta. 
 
A Hora do Planeta torna-se assim numa plataforma de luta colectiva cujos anseios poderão ser 
ouvidos em cada zona horária do mundo. Desde as ruas da Cidade do Cabo às colinas de 
Lisboa, a Hora do Planeta pretende unir pessoas de vários quadrantes num apelo de contornos 
transglobais contra as alterações climáticas. 
 
Paris, a Cidade das Luzes, dará o seu testemunho de participação na Hora do Planeta ao 
desligar as suas famosas luzes de monumentos emblemáticos como a Torre Eiffel. No lugar do 
nascimento da Democracia, centenas de atenienses vão-se juntar para ver a Acrópole na 
escuridão como reconhecimeto da importância de acções contra as alterações climáticas. 
 
Em Lisboa, o Cristo-Rei assim como a Ponte 25 de Abril, o Palácio de Belém, o Mosteiro 
dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Padrão das Descobertas, o Castelo de São Jorge, os 
Paços do Concelho e o Museu da Electricidade vão ficar apenas iluminados pela luz das 



 

 

estrelas; O Centro Cultural de Belém (CCB) assinala também a Hora do Planeta desligando 
por 15 minutos as suas luzes.  

Metrópoles de todas as Américas, incluindo Nova Iorque, Rio de Janeiro, Toronto, Buenos 
Aires, Chicago, Cidade do México e Las Vegas vão celebrar a Hora do Planeta, à qual se 
uniram.  
 
Para o Director-executivo da Hora do Planeta, Andy Ridley, este movimento assinala o início de 
uma jornada de luta a favor do planeta que culminará com o encontro dos responsáveis 
governamentais de todo o mundo na Cimeira de Copenhaga. 
 
“A atenção global vai estar focada na Hora do Planeta e na sua mensagem. Estamos a pedir 
aos portugueses, que se juntem a milhões de pessoas em todo o mundo, e que se tornem 
parte activa de um movimento global de luta contra as alterações climáticas; para isso basta 
que desliguem as suas luzes por uma hora, lançando um voto de protecção do planeta”, afirma 
Angela Morgado da WWF. 
 
A Hora do Planeta lança, assim, um ultimatum global de acção contra as alterações do clima 
aos líderes mundiais que se vão reunir, em Dezembro deste ano, para a Cimeira das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorrerá em Copenhaga e de onde sairá um acordo 
que substituirá o de Quioto. 
 
“É imperativo que este acordo leve a uma resposta sustentável e que sirva apropriadamente as 
questões das alterações climáticas. A Hora do Planeta representa uma oportunidade para que 
cada pessoa, de qualquer parte do mundo, tenha uma palavra a dizer sobre o resultado da 
Cimeira e assegure que não é algo meramente simbólico e insubstancial encetado pelos 
governantes mundiais”, concluiu Andy Ridley. 
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Nota para os Editores: 
 
• Imagens da hora do Planeta podem ser encontradas em  www.earthhour.org/mediacentre   
• Consulte a  lista de cidades e icons aderentes à Hora do Planeta 2009 



 

 

Informação estatística: 
 
 2007 2008 2009 
Cidades participantes - 1 cidade (Sidney) - 371 cidades  

- 35 países 
- 7 continentes (incluindo 
Antárctida) 

- 934 cidades; 
- 80 países / regiões 

Participação voluntária -2.2. milhões de cidadãos 
 
-1,200 empresas austarlianas 

- 50 milhões de cidadãos - Mil milhões de cidadãos 
(estimativa) 

Novidades   - Hora do Planeta no You 
Tube (vídeo oficial visto 360 
mil vezes); 
- Criado Grupo Hora do 
Planeta no Facebook (mais de 
120 mil membros); 
- Mais de 200 monumentos e 
ícones aderentes 

Redução do consumo 
energético 

10.2 % (dados Austrália) ? ? 

  
 
 

Para mais informações contacte, por favor:  
Angela Morgado 
WWF Mediterrâneo Portugal – communications and fundraising officer 
+351 91 842 88 29; amorgado@wwfmedpo.org 
www.wwf.pt 
 
 
 
Sobre a Hora do Planeta (Earth Hour) 
• Hora do Planeta é uma iniciativa da rede WWF que tem como objectivo encorajar empresas, comunidades e 

indivíduos a desligar as luzes por uma hora no dia 28 de Março de 2009, às 20h30, visando reduzir as emissões 
de gases de efeito de estufa. A Hora do Planeta começou em 2007, por iniciativa da WWF-Austrália, que 
envolveu apenas a cidade de Sidney, onde 2 milhões de pessoas desligaram as suas luzes. A expectativa inicial 
era de reduzir 5% do consumo de energia eléctrica da cidade durante os 60 minutos do evento. O resultado, 
porém, foi o dobro do esperado: 10,2% de redução no consumo. Em 2008 mais de 50 milhões de pessoas em 
todo o mundo participaram na Hora do Planeta. Em 2009, a Hora do Planeta espera envolver os mil milhões de 
pessoas em 1000 cidades. 

 
 
Sobre a WWF: 
• Há mais de 45 anos que a WWF protege o futuro da natureza e do Planeta. É a maior organização 

independente de conservação de natureza a nível mundial. Tem cerca de 5 milhões de apoiantes e está activa 
nos cinco continentes em mais de 100 países. O estilo único da WWF combina objectivos globais com critérios 
científicos, experiência e rigor, envolve acção a todos os níveis, do local ao global e apresenta soluções 
inovadoras que visam o bem-estar da vida humana e da natureza. (veja mais em www.panda.org e em 
www.wwf.pt). 

 
Missão da WWF 
• A missão da WWF é travar a degradação do planeta e construir um futuro onde os seres humanos possam viver 

em harmonia com a natureza: 
- promovendo a conservação da biodiversidade; 
- assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais; 
- promovendo a redução da poluição e do desperdício. 


